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Kryształy Symetrii to cykliczne badanie
największych stron polskiego Internetu,
które konsekwentnie realizuje cel
Symetrii dążenia do promocji
zagadnień związanych z trendami
w dziedzinie użyteczności
i projektowania zorientowanego na
użytkownika. Po dwóch edycjach
raportu koncentrujących się na
branży bankowej, przyszła pora, by
przyjrzeć się działaniom polskiego
e-commerce.

W tym rozdziale dowiesz
się:
Czym jest innowacja i gdzie
jej szukać?
Jakie są najbardziej
innowacyjne czynniki
w branży e-commerce?
Jak menadżerowie
kluczowych polskich stron
e-commerce definiują
czynniki wpływające na
sprzedaż?
Co na temat
innowacyjności sądzą
eksperci z Polski i ze
świata?
Który polski serwis
e-commerce jest
w najwyższym stopniu
innowacyjny?
Jak polskie sklepy online
wypadają na tle
kluczowych zagranicznych
graczy?

Tym razem Symetria wspólnie z ekspertami z Polski i ze
świata zbadała, w jakim stopniu rodzime serwisy podążają
za trendami i czy mogą w związku z tym być konkurencyjne
na arenie międzynarodowej.
Niniejszy raport to kompleksowe opracowanie na temat
innowacyjności branży e-commerce, które Symetria
przygotowała razem z UX Alliance (metodologia badania)
oraz Polskimi Badaniami Internetu (dane do analizy).
Do współpracy zaproszono również czołowych ekspertów
e-biznesu z Polski i ze świata, którzy brali udział przy
wyborze kluczowych czynników innowacyjności w omawianej
branży.
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Celem autorów trzeciej edycji Kryształów Symetrii było
stworzenie dokumentu, który z jednej strony stanie się
oceną polskiego rynku, a z drugiej będzie wskazywał na
trendy i najnowsze rozwiązania mogące być cennym
źródłem inspiracji dla e-przedsiębiorców.
Raport rozpoczyna się rozważaniami na temat analizy
samego pojęcia innowacji w omawianej branży i wskazania
różnic pomiędzy wynalazcą, innowatorem i naśladowcą.
Następny rozdział to praktyczne spojrzenie okiem Wojtka
Chojnackiego – głównego eksperta z ramienia UX Alliance na
sposoby poszukiwania nowych idei, które mogą dostarczyć
realnych wartości dla docelowych klientów. Kolejna część
raportu to zestawienie opinii managerów największych
polskich sklepów na temat kluczowych czynników
wpływających na sprzedaż z 7 obszarami, które eksperci
współpracujący przy tworzeniu raportu uznali za najbardziej
kluczowe w kontekście innowacyjności w branży
e-commerce. Tutaj też czytelnicy znajdą wiele przykładów
dobrych praktyk ze świata wskazujących nowatorskie
podejście do sprzedaży online.

Ostatnia część raportu to najciekawszy element całego
opracowania – ranking „TOP 10 proinnowacyjnych serwisów
e-commerce w Polsce”, w którym doceniono strony
podążające za trendami i skutecznie wykorzystujące je
w swoich działaniach sprzedażowych. Kryteria oceny
wyłoniono na podstawie opinii ekspertów UX Alliance na
temat kluczowych czynników innowacyjności w e-commerce.
Lista wyselekcjonowanych 20 czynników z 7 obszarów
została przedstawiona ekspertom współpracującym przy
tworzeniu raportu. Każdy z nich rozdzielił 100 punktów
pomiędzy poszczególne kryteria nadając w ten sposób ocenę
istotności poszczególnych czynników. Kolejnym etapem było
uśrednienie punktacji wskazanej przez ekspertów
w odniesieniu do poszczególnych czynników i wyłonienie
wag dla każdego z nich. Na tej podstawie przebadano 100
najpopularniejszych stron zestawienia E-Commerce badania
Megapanel za styczeń i luty 2012 (łącznie)*.

* Dane do analizy zostały dostarczone przez Polskie Badania Internetu (www.pbi.org.pl) – patrona merytorycznego raportu.
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Przy opracowywaniu metodologii badania wspierali nas:
Łukasz Wejchert
CEO
Dirlango, Polska

Robert M. Schumacher
Managing Director
User Centric Inc., USA

Przez ostatnie 10 lat zarządzał
Grupą Onet.pl S.A., a od
2006 r. pełnił również funkcję
Wiceprezesa Zarządu Grupy
TVN ds. online. Obecnie
uruchamia nową spółkę
Dirlango, której misją jest
tworzenie i rozwój produktów
opartych na technologii "tech
for simplicity".

Od 20 lat związany z branżą
internetową jako menadżer
w takich firmach jak Bellcore,
Ameritech, Belgacom,
Universal Access czy User
Centric. Projektował i testował
rozwiązania dla kilkudziesięciu
marek z rankingu Fortune 50.
Jako założyciel UX Alliance
rozwija i promuje standardy
usability w USA i na arenie
międzynarodowej.

Anna Rak
Country Manager
Trusted Shops GmbH,
Polska
Swoją karierę zawodową
zaczynała w Auracall Ltd na
stanowisku Sales Executive.
Po dwóch latach rozpoczęła
pracę dla Moneybookers,
z początku jako Sales Manager
na Polskę, by z czasem
awansować na stanowisko
Sales Managera na Wschodnią
Europę. Od połowy stycznia
2011 r. jest Country
Managerem w Trusted Shops.

Luca Petroni
User Experience Senior
Expert
Assist S.p.A., Włochy
Jego wiedzę w zakresie
projektowania rozwiązań
webowych i mobilnych
wykorzystują takie firmy jak
Ferrari, Fiat, Corriere della
Sera, H3G, Nokia, Microsoft
czy Vodafone. Dzięki bogatym
doświadczeniom miał okazję
pracować przy kliku
znaczących projektach
unijnych, np. HIPS (Hyper
Interaction within Physical
Space).

Paweł Lipiec
Redaktor Prowadzący
eCommerce.edu.pl
Redakcja serwisów
Bankier.pl, Polska
Związany z Grupą Allegro
jako redaktor serwisu
eCommerce.edu.pl
i Bankier.pl. Ekspert
w dziedzinie handlu
w Internecie.

Tomasz Józefacki
Niezależny ekspert branży
internetowej, Polska

Dominik Golenia
CEO B2C Business Line
Vitalia.pl, Trener.pl, Polska

Do końca stycznia 2012
związany z Agorą jako członek
zarządu i szef segmentu
Internet. Wcześniej przez 6 lat
pracował dla The New York
Times, gdzie rozwijał serwis
NYTimes.com.

Współpracował i współtworzył
największe polskie projekty
internetowe, m.in. serwis
aukcyjny Allegro.pl (Kierownik
Projektu) oraz
Sympatia.Onet.pl (jako
Dyrektor ds. Rozwoju).
Dzisiaj rozwija serwisy
społecznościowe Vitalia.pl
(największa strona o tematyce
dietetycznej) oraz Trener.pl.

Natalia Kirillova
Business Development
Director
UIDesign Group, Rosja
Czołowy rosyjski ekspert
w dziedzinach pokrewnych
projektowaniu, co potwierdziła
otrzymując tytuł doktora
na Technical University of
Eindhoven (Holandia).
Z ramienia UX Alliance
prowadzi i koordynuje
projekty na terenie Rosji.

Andrzej Garapich
Prezes Zarządu
Polskie Badania Internetu,
Polska
Znawca mediów
elektronicznych i Internetu.
Pełni funkcję prezesa zarządu
spółki PBI – organizatora
projektu Megapanel –
standardu badań oglądalności
witryn i aplikacji
internetowych w Polsce.
Za jego kadencji PBI
uruchomiły kilkadziesiąt
projektów badawczych
związanych
z wykorzystywaniem sieci
w życiu codziennym,
w reklamie i marketingu.

Paweł Fornalski
CEO
IAI S.A., Polska

Wojtek Chojnacki
Główny ekspert UX Alliance
Symetria, Polska

Od 1997r. programista,
webmaster i grafik, dzisiaj
projektant i skuteczny
menedżer. Aktualnie CEO
notowanej na NewConnect
Spółki IAI S.A. Autor
www.fornalski.blox.pl, który
został uznany za 24.
najbardziej wpływowy blog
w Polsce.

W Symetrii od 2006 roku.
Specjalizuje się
w zagadnieniach związanych
z projektowaniem user
experience. Propaguje service
design i projektowanie treści.
Kibicuje trendom, które niosą
ze sobą realną wartość dla
użytkowników.

Pedro Arellano
Ekspert ds. strategii
AyerViernes S.A., Chile
Prowadzi dział strategii
w firmie AyerViernes,
w którym koncentruje się
na tematach związanych
z architekturą informacji
i projektowaniu
zorientowanym
na użytkownikach.

Tim Bosenick
Managing Director
GfK SirValUse Consulting
GmbH, Niemcy
Założyciel i Dyrektor
Zarządzający czołowej
europejskiej agencji badawczej
SirValUse. Autor i konsultant
niezliczonych projektów dla
największych marek
w Europie.
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Innowacja – ot takie modne słowo,
które warto wpisać w misję każdej
szanującej się firmy. W końcu trudno
się nie zgodzić, że lepiej być
innowacyjnym, niż nim nie być.
Ale jak faktycznie stać się tym
pierwszym, który będzie potrafił
zaadoptować kiełkujący na rynku
trend? I jak na tym nie stracić?

W tym rozdziale dowiesz
się:

Typy innowacji

Czym jest innowacja?

Zaczynając od początku, dobrze jest
usystematyzować pojęcie samej innowacji,
która poza wymiarem produktowym może
mieć również wydźwięk procesowy,
organizacyjny czy marketingowy.
Najpopularniejszy rodzaj innowacji to nic
innego, jak wprowadzenie na rynek nowego
produktu lub usługi. W rozumieniu
procesowym innowacja jest wdrożeniem
w przedsiębiorstwie unikalnych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji,
dostawy czy poprawy jakości.
Natomiast innowacja organizacyjna dotyczy
samej działalności biznesowej – tutaj
znaczenie ma inna organizacja pracy,
zarządzanie relacjami zewnętrznymi, itp.

Jaka jest różnica pomiędzy
wynalazcą, innowatorem,
a naśladowcą?
Jakie wyróżniamy rodzaje
innowacji i które z nich są
najistotniejsze dla
przedsiębiorców
sprzedających online?

Każdy z wymienionych wyżej rodzajów
innowacji jest oczywiście istotny i również
w omawianej branży może przybliżyć serwis
do optymalizacji zysków. Niemniej jednak
eksperci z UX Alliance uznali, iż
w przestrzeni online największe znaczenie
ma ostatni rodzaj omawianego pojęcia –
innowacja marketingowa, i to właśnie ona
stała się podstawą rozważań opisanych
w dalszej części tego raportu. Według
definicji jest to zastosowanie nowej, istotnie
różnej od dotychczasowej metody
marketingowej (zmiany w wyglądzie
produktu, opakowaniu, promocji, polityce
cenowej czy modelu biznesowym). Dla
sklepu internetowego unikalny layout
serwisu czy nowe funkcjonalności
angażujące społeczność mogą stać się
istotną przewagą konkurencyjną, która na
jakiś czas pozostawi pozostałych graczy
w tyle. Innowacje marketingowe nie muszą
„wywracać” prowadzonego biznesu do góry
nogami. Ważne, by adaptacja szans
i trendów pojawiających się na rynku szła
zawsze w parze z potrzebami klientów.
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Czas to pieniądz… i odwrotnie
Dyskutując o innowacjach nie sposób pominąć dwóch
szczególnie istotnych kwestii. Po pierwsze należy zdać sobie
sprawę, iż innowacja nie jest nową ideą rodzącą się w umyśle
wynalazcy, którą często kojarzymy z momentem okrzyku
„Eureka!”. Taki rewolucyjny pomysł na miarę odkrycia
Archimedesa może czasami okazać się zbyt futurystyczny lub
zupełnie nie wpisywać się w aktualne potrzeby jego
docelowych odbiorców. Dopiero chwilę, w której idea zostaje
skomercjalizowana, a sam produkt czy usługa zostają
wprowadzone na rynek, można nazwać prawdziwym
pojawieniem się innowacji. Innowatorem nie zawsze będzie
zatem wynalazca, a to jak długo będzie on mógł określać się
tym mianem, warunkują bariery wejścia dla pozostałych
graczy. Przykładem niech będzie tutaj Groupon, którego
unikalny początkowo model biznesowy był na tyle łatwy do
skopiowania, iż w krótkim okresie spowodował pojawienie
się rzeszy naśladowców bezlitośnie dzielących rynek na
mniejsze części.

KOMENTARZ EKSPERTA
Pedro Arellano
Ekspert ds. strategii
AyerViernes S.A., Chile

E-commerce w Chile to teraz gorący temat. Marki
koncentrują się na rozwoju serwisów, ale w szczególności
inwestują w marketing i media społecznościowe. Co ciekawe,
kluczowi gracze na rynku naśladują się wzajemnie zamiast
poszukać wyróżnienia poprzez wdrażanie innowacji. Tylko
nowe rozwiązania mogą znacząco poprawić odczucia
użytkownika, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu ROI.
Warto szukać innowacji, które przy stosunkowo niskich
kosztach (kluczowe dla innowacji) pozwalają marce stać się
liderem na rynku.

Zanim jednak konkurenci zidentyfikują potencjalne zyski
w nowym pomyśle, innowator może budować swoją
przewagę. Na początku z innowacją ściśle związane jest
ryzyko i nakłady finansowe. Koszty wdrożenia nowych
rozwiązań muszą być nieodzowną częścią myślenia
o rewolucyjnych zmianach, jednak nigdy nie mogą iść
w oderwaniu od planowania biznesowego. Docelowo
dążeniem każdego przedsiębiorstwa zawsze powinna być
maksymalizacja zysku – w innym przypadku innowacja nie
ma sensu.
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Innowacja to znaczy „IŚĆ POD PRĄD”
Dzisiaj polscy użytkownicy korzystają z 88 różnych serwisów
randkowych*, jednak kiedy na początku XXI ludzie zaczęli
umawiać się za pośrednictwem sieci, na rynku liczyło się
tylko 3 graczy: Randki Interia, Randka WP i Sympatia.pl.
Wyzwaniem dla każdego z tych serwisów stało się
wyróżnienie od konkurentów i przyciągnięcie użytkowników
na swoją stronę. Sympatia.pl w latach 2002-2003 oparła
swoją strategię na innowacji wdrażając w życie ideę „liścia na
szali wagi”. Polegała ona na wymyśleniu prostych funkcji,
których nie oferowały konkurencyjne serwisy randkowe (np.
możliwość sprawdzenia, które kobiety oglądają mój profil).
Były one interesujące z punktu widzenia użytkowników.
Często dla takich drobiazgów decydowali się oni korzystać z
Sympatia.pl zamiast konkurencji. Z czasem różnic było coraz
więcej.

KOMENTARZ EKSPERTA
Dominik Golenia
CEO B2C Business Line
Vitalia.pl, Trener.pl, Polska

Kiedy w 2003 roku wprowadziliśmy** na rynek serwis Sympatia.pl wszyscy pukali się w czoło.
„Użytkownicy mają płacić 9 zł za wysłanie do siebie e-maila? Przecież w Internecie wszystko jest
bezpłatne. To się nie uda!”. Użytkownicy krzyczeli, grozili odejściem, szantażowali. Ale... płacili.
Przychody były wyższe niż prognozowano i już w pierwszym miesiącu od wprowadzenia opłat
przekroczono próg rentowności. Dało to możliwość dalszego rozwijania serwisu, a Sympatia.pl
stała się szybko nr 1 na rynku.
Dlaczego się udało? Naszą innowacją była informacja połączona z odwagą. Śledziliśmy historie
kilku zagranicznych serwisów randkowych (m.in. Match.com). Wiedzieliśmy, że można
wprowadzić opłaty, że z atrakcyjnego serwisu użytkownicy nie uciekną.
Do ostatniej chwili mieliśmy obawy „a może Polacy faktycznie nie będą płacić, może
wstrzymajmy się jeszcze kilka miesięcy?”. Naszą odwagę wspierał... brak pieniędzy. Lufa przy
skroni. Albo wprowadzamy opłaty i osiągamy sukces, albo zamykamy serwis, bo nie będzie za
co go prowadzić.
Kolejne projekty utwierdzają mnie w przekonaniu, że:
- największym motorem innowacji są ograniczone budżety,
- innowacja to często odwaga wprowadzenia czegoś wbrew opiniom ekspertów, pracowników,
użytkowników.

* Źródło: http://interaktywnie.com/
biznes/artykuly/raporty-i-badania/
randki-w-sieci-cztery-miliony-polakow
-do-wziecia-22784
** Twórcami Sympatia.pl byli Dominik
Golenia i Wojciech Wrzaskała (właściciele
Symetrii). W 2004 roku serwis został
sprzedany Onet.pl.
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Nie trzeba być pierwszym
na rynku, aby odnieść
sukces. Sympatia.pl dzięki
innowacjom wskoczyła
z ostatniego na pierwsze
miejsce na rynku w 2 lata
od uruchomienia.

Sympatia.pl
Randka WP
Randki Interia
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STWORZYĆ NIEPORÓWNYWALNE.
STRATEGIA BŁĘKITNYCH OCEANÓW
W KONTEKŚCIE INTERNETU

„Klon Facebooka”. „Serwis ze zniżkami
typu Groupon”. Prasa branżowa
co chwilę donosi o nowych
przedsięwzięciach internetowych,
nawiązujących do dokonań tych
i innych liderów branży. Wszak skoro
giganci osiągnęli sukces, to oznacza,
że podobne funkcje i możliwości są
potrzebne również i naszym
odbiorcom, prawda? Skoro ich model
biznesowy ściągnął setki milionów
użytkowników, to może nam uda się
zebrać choćby setki tysięcy?
Otóż nie, na ogół nie tędy droga.

Autor artykułu: Wojtek Chojnacki, główny ekspert UX Alliance w Polsce

W tym rozdziale dowiesz
się:

Wielkie derby

Jak stworzyć innowację
i sprawić, by konkurencja
stała się nieistotna?

Początkujący przedsiębiorcy ufają, że
pójście w ślady gigantów pozwoli im
osiągnąć choć ułamek ich sukcesu. Śledzą
trendy, porównują funkcjonalności,
wyciągają wnioski „co jest na topie”.
Wchodząc w e-biznes mają świadomość
ścigania się z najlepszymi w branży, stąd
starają się cały czas monitorować sytuację
i nadganiać, dokładając nowe funkcje, treści,
możliwości. Pogoń ma jednak to do siebie,
że na ogół kończy się zadyszką i rezygnacją,
lub w najlepszym razie utrzymaną z trudem
pozycją naśladowcy. Trudno jest budować
skuteczny model na zasadzie: „róbmy to, co
lider branży, tylko trochę gorzej”.
Przerażające jest, jak wiele firm startuje
z takim nastawieniem, choć z trudem jest
w stanie wskazać własny wyróżnik,
unikatową wartość dla klienta.

Czym jest innowacja
wartości?
Czego wymaga odkrywanie
innowacji w branży
e-commerce?

Z kolei firmy o ustabilizowanej pozycji
uruchamiają projekty naśladowcze wierząc,
że to konieczne aby nie zostać w tyle
względem konkurencji:
• „Jeśli nasz rywal jest na
Facebooku, to my też
powinniśmy się tam znaleźć”
• „Firma X sprzedaje w modelu
abonamentowym i dobrze jej to
idzie. Zróbmy coś podobnego!”
Ślepe kopiowanie ruchów rywali lub liderów
branżowych pozwala uspokajać obawy
korporacji i dawać iluzję kontroli nad
sytuacją. Tymczasem jeśli przyjrzeć się
efektom takiego podejścia w stosunku do
koniecznych nakładów, trudno mówić o
spektakularnych sukcesach.
Proszę nie zrozumieć mnie źle - śledzenie
ruchów konkurencji i rozwoju rynku to
zdrowy nawyk. Nie może on się jednak
stawać jedyną podstawą podejmowania
decyzji. Mądre naśladownictwo może być
źródłem sukcesu w określonych warunkach
rynkowych. Źle jednak, że nierzadko
dochodzi do swego rodzaju „dyktatury
benchmarków”, gdzie rozwiązania
stosowane przez wiodące serwisy są
automatycznie uznawane za godne
pożądania, a wszelkie nowe pomysły
– dyskredytowane jako niesprawdzone
i ryzykowne.
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Odnaleźć skrót do celu
Tak długo, jak punktem orientacyjnym w podejmowaniu
decyzji biznesowych jest konkurencja, mamy do czynienia
z wyścigiem: kto lepiej, taniej, szybciej dowiezie swoich
użytkowników do celu. Tymczasem prawdziwymi
zwycięzcami są inni – ci, którzy umieją znaleźć boczną trasę,
niezatłoczoną i dużo wygodniejszą. Omijając cały wyścig
zapewniają oni swoim użytkownikom dużo przyjemniejszą
podróż, a być może również zupełnie inny, bardziej
wartościowy cel.
Dobór atrybutów w powyższym porównaniu z wyścigiem jest
nieprzypadkowy – tradycyjna gra rynkowa operuje na jakości,
cenie i szybkości. Każdy z tych parametrów wpływa na
pozostałe, a poszukiwanie balansu pomiędzy nimi spędza od
niepamiętnych czasów sen z powiek przedsiębiorców.
Instynktownie jednak czujemy, że są firmy, które w jakiś
sposób wymknęły się temu schematowi i zaproponowały
takie usprawnienie (produktowe, procesowe, organizacyjne
lub marketingowe), które automatycznie przeniosło je na tę
sekretną boczną trasę.

Fenomen tego zjawiska próbuje wytłumaczyć teoria
błękitnego oceanu, wprowadzająca pojęcie innowacji
wartości. Opiera się ona o cztery pytania-wyzwania, które są
punktem wyjścia do odróżnienia naszej firmy od konkurencji
rynkowej:
• Który z czynników uważany w branży za pewnik
można wyeliminować?
• Które z czynników można zredukować znacznie
poniżej standardów branży?
• Które z czynników należy wzmocnić znacznie
powyżej standardów branży?
• Jakie czynniki dotychczas nieoferowane przez
branżę należy stworzyć?
Te cztery pozornie proste pytania przynoszą ważną korzyść –
pozwalają oderwać się od myślenia o konkretnych
konkurentach, a zamiast tego kierują uwagę na „branżę”
w znaczeniu wartości jakiej dostarczamy odbiorcom
i związanych z tym kosztów.

ELIMINUJ
/ REDUKUJ

WZMOCNIJ
/ STWÓRZ

KOSZTY

WARTOŚĆ
DLA
KLIENTA

IW

INNOWACJA
WARTOŚCI
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CZEGO WYMAGA ZASTOSOWANIE INNOWACYJNEGO MYŚLENIA W TWORZENIU SERWISÓW INTERNETOWYCH?

PRZEWIDUJĄCEJ ANALIZY
POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

PRZEŁAMANIA
SCHEMATÓW
W PROJEKTOWANIU

ODWAGI I KONSEKWENCJI

Błękitny ocean to często
stworzenie nowego rynku,
zamiast walki o istniejące.
Trudność polega więc na tym,
że choć musimy odgadnąć
potrzeby użytkowników,
rzadko kiedy będziemy
w stanie dowiedzieć się o nich
od samych zainteresowanych.
Nie wystarczy tu zorganizować
grupę fokusową i zapytać
odbiorców „czego potrzebują”.
Prawidłowe pytanie brzmi:
„co odmieni ich życie, choć
jeszcze o tym nie wiedzą”, a do
odpowiedzi często potrzeba
geniuszu. Oczywiście dobre
zrozumienie grupy docelowej,
jej modelu mentalnego,
przyzwyczajeń, oczekiwań
i bolączek znacznie tu
pomaga.

Ustabilizowane konwencje
wytworzone przez
konkurentów czy liderów
branży nie zawsze muszą być
słuszne. To jasne, że nasze
serwisy czy ich funkcjonalności
powinny być zrozumiałe dla
użytkowników. Nie jest tu
jednak konieczne, aby
nawiązywały do znanych
internetowych wzorców.
Jeśli uda nam się rozpoznać
prawdziwą potrzebę
użytkownika i wzmocnimy
czynniki, które na nią
odpowiadają, będziemy
w stanie wytłumaczyć
i przedstawić ją użytkownikowi
bez kopiowania konkurencji.
Pamiętajmy, że możliwe są
serwisy e-commerce bez
wyszukiwarki, portale bez
menu, webowe aplikacje bez
konta użytkownika. Kluczem
do sukcesu nie jest
kopiowanie klisz, ale
znalezienie optymalnych
narzędzi do dostarczenia
wartości naszemu
użytkownikowi.

Pójście pod prąd zawsze
oznacza ryzyko
niepowodzenia. Nawet Steve
Jobs ogłaszając powstanie
iPhone nie mógł
wyeliminować możliwości
porażki, którą zresztą
wieszczył mu niejeden
analityk. Bez odwagi, która
pozwoli nam utrzymać
wypracowaną ideę, nie ma
jednak innowacji.
Najtrudniejszym czynnikiem
jest tu fakt, że tendencja do
łagodzenia ryzyka i osłabienia
nietypowych rozwiązań
najczęściej powoduje rozmycie
idei i redukuje innowacyjność.
Stąd tak ważne jest
konsekwentne wspieranie
myślenia innowacyjnego
z poziomu wyższych szczebli
organizacji. Inaczej nawet
najbardziej genialny pomysł
ma nikłe szanse na przebicie.
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Bardzo łatwo jest kwestionować innowacyjny pomysł pytając
o benchmarki i żądając dowodów sukcesu podobnych
rozwiązań. Tymczasem na ogół jeśli istnieją podobne
rozwiązania, to jest już za późno by zawojować rynek.
Naszymi narzędziami powinny być warsztaty strategiczne,
myślenie projektowe (design thinking) i testowanie
prototypów, a nie kurczowe trzymanie się kanonów
stworzonych przez konkurencję, tylko dlatego, że
„się sprawdziły”.

Dla młodych startupów internetowych jedną z przeszkód jest
natomiast to, co w teorii powinno im pomóc wystartować,
czyli inwestorzy. Wymagając biznesplanu i pewnej wizji na
starcie projektu, zapominają o tym, że najciekawsze idee
mogą powstać w trakcie procesu i warto się na nie otworzyć.
Rozwiązaniem może tu być upowszechnienie idei „Getting
real” propagowanej przez 37 Signals. Głosi ona konieczność
minimalizowania długoterminowego planowania i planów
rozbudowy przed publicznym startem. Zamiast tego
postulowane jest szybkie uruchomienie podstawowych
funkcjonalności i cykliczne usprawnianie „na żywym
organizmie”.

W przypadku większych firm autonomię rozwiązań
innowacyjnych może ratować to, że są często realizowane
w ramach pobocznych projektów. Traktowane jako
eksperyment, mają szansę wykiełkować i przynieść efekty.
Dojrzewając, takie przedsięwzięcie może zupełnie
przeobrazić firmę-matkę, czego przykładem może być ze
skandynawska Nokią czy polska Grupą Onet.

W jakimkolwiek otoczeniu biznesowym działamy, to
innowacje wyznaczają tempo rozwoju. Nam pozostaje
zdecydować czy chcemy być tymi, którzy je wprowadzają, czy
tymi, którzy się do nich dostosowują. Szczególnie w branży
internetowej sprowadza się to do prostego pytania: czy
chcemy iść trzy kroki przed konkurencją czy też podążać krok
za nią? Wybór jest dość prosty.

Nie bójmy się nowego
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Według ankiety telefonicznej
przeprowadzonej przez Symetrię wśród
czołowych managerów polskich
sklepów internetowych większość
badanych jako kluczowy czynnik
wpływający na sprzedaż wskazuje cenę.
Czy jednak konsekwentne uszczuplanie
marży to skuteczna droga do sukcesu?
Może warto zmienić tok myślenia
i otworzyć się na budowanie wartości
dla klienta gdzie indziej?

W tym rozdziale dowiesz
się:
Jak managerowie
czołowych polskich
sklepów internetowych
definiują czynniki
wpływające na sprzedaż?
Jakie są kluczowe kryteria
proinnowacyjnego
nastawienia serwisów
e-commerce oraz które
z nich są najbardziej
istotne według ekspertów
z Polski i ze świata?
Od kogo warto czerpać
inspiracje w zakresie
innowacyjnego podejścia
do sprzedaży?

Determinanty sprzedaży okiem
praktyków
Przyglądając się tematowi trzeciej edycji
Kryształów Symetrii i analizując branżę
e-commerce w Polsce, postanowiliśmy
przeprowadzić krótką ankietę wśród
managerów pracujących w 20 z 60
największych sklepów wskazanych przez
portal Money.pl*. Zapytaliśmy, co ich
zdaniem ma kluczowy wpływ na sprzedaż
online.

80% respondentów potwierdziło
powszechne przekonanie, że w Internecie
kluczowa jest cena składająca się na koszt
produktu i dostawy. W dobie
porównywarek, alertów cenowych
i zakupów grupowych przestrzeń online to
nie miejsce dla przedsiębiorców
próbujących sprzedawać wysoko marżowe
produkty. Drugim ważnym elementem
wskazanym przez menadżerów była
użyteczność serwisu rozumiana jako
łatwość nawigowania, eksploracji strony
i składania zamówień. Okazuje się, że duże
znaczenie ma również jakość obsługi klienta
i działania promocyjne (wskazywano
SEO/SEM, kampanie displayowe oraz akcje
PR-owe). Piątym najczęściej podawanym
czynnikiem warunkującym sprzedaż
w Internecie były opinie o sklepie.
Tutaj respondenci zwrócili uwagę,
iż rekomendacje użytkowników w serwisach
typu Opineo.pl mogą zaważyć na decyzji
potencjalnych klientów.

* Ankieta telefoniczna została przeprowadzona wśród managerów 20 z 60 e-sklepów wybranych w rankingu Money.pl:
http://www.money.pl/sekcja/ranking-sklepow-internetowych-2011/ranking;e-sklepow;edycja;2011,236,1,967660.html
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Co wpływa na
sprzedaż online?

Rysunek 1 - Wyniki ankiety telefonicznej
przeprowadzonej przez Symetrię wśród
managerów pracujących w branży
e-commerce.
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Tabela 1 - Kryteria innowacyjności
w branży e-commerce zidentyfikowane
przez ekspertów.

Ucieczka do przodu
Jak pokazały wyniki przeprowadzonej ankiety, w Internecie
małe znaczenia ma bogate doświadczenie firmy czy długość
jej istnienia na rynku. Sprzedaż według badanych
determinuje przede wszystkim cena. To prowadzi do
koncentracji przedsiębiorców na konkurentach i próbie
stworzenia lepszej, czyli tańszej oferty dla klienta. Dodając
do tego środowisko online, które z założenia stwarza dość
niskie bariery wejścia dla nowych graczy – zyski firm są
bezlitośnie dzielone na mniejsze części.
Według ekspertów UX Alliance alternatywą dla krwiożerczej
walki na śmierć i życie jest zmiana myślenia i próba
znalezienia wartości dla klientów w innowacyjnym podejściu
do sprzedaży online. Osoby z różnych krajów zaproszone do
współpracy wskazały 20 czynników z 7 obszarów, które
obrazują proinnowacyjne podejście do e-commerce. Kryteria
te zostały ocenione przez polskich ekspertów i w ten sposób
wyłoniono wagi, które stały się podstawą metodologii
rankingu przedstawionego w kolejnym rozdziale.

7 obszarów proinnowacyjności w e-commerce

Znaczenie przy ocenie serwisów

1

Aktywizacja społeczności wokół marki

23%

2

Zaawansowana prezentacja produktu

19%

3

Retencja i utrzymanie użytkownika

14%

4

Personalizacja

12%

5

Wykorzystanie social media

11%

6

Multiplatformowość

11%

7

Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania

10%
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Aktywizacja społeczności wokół marki – 23%
Czynniki oceniane w tym obszarze to m.in.:prezentacja
trendów zakupowych innych użytkowników, dedykowane
ekosystemy.
Eksperci uznali, że ze wszystkich zidentyfikowanych
obszarów najbardziej istotne jest to, w jakim stopniu firma
potrafi zgromadzić swoich zwolenników wokół serwisu czy
samej marki. Dzięki umożliwieniu komentowania lub
zaawansowanego recenzowania produktów użytkownicy
budują aktywną społeczność przywiązaną do sklepu.
Przyglądając się nowym trendom warto podkreślić rolę
dedykowanych ekosystemów, które jak w przypadku
Amazon.com, sprawiają, że użytkownik „obsługiwany” jest
kompleksowo przez jednego gracza.

Dobre praktyki ze świata:
Aktywizacja społeczności wokół marki – Amazon.com,
USA
Od początku swojego istnienia Amazon.com podąża za
nowymi rozwiązaniami i dostarcza unikalnych
funkcjonalności dla swoich użytkowników. Dzisiaj duże
znaczenie ma dedykowany ekosystem, który na stałe
przywiązuje klientów do marki tej najstarszej księgarni
internetowej.

Dobre praktyki ze świata:
Aktywizacja społeczności wokół marki – DELL, USA
Od kliku lat świetną inicjatywę w tym zakresie prowadzi Dell,
który stworzył dedykowany serwis www.ideastorm.com.
Użytkownicy mogą tutaj zgłaszać koncepcje usprawnienia
produktów firmy i głosować na te, które popierają.

Rysunek 2 - http://orweblog.oclc.org/archives/002170.html

Rysunek 3 - http://www.ideastorm.com/

Innym sposobem na aktywizację społeczności wokół marki
i jednoczesne poznawanie potrzeb użytkowników jest
umożliwienie zgłaszania pomysłów czy feedbacków. Ważne
jest tutaj by w efekcie końcowym komunikować zmiany,
które zostały wdrożone dzięki opiniom klientów.
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KOMENTARZ EKSPERTA
Tomasz Józefacki
Niezależny ekspert branży
internetowej, Polska

Serwisy e-commerce mogą sobie poradzić z barierą braku
możliwości zobaczenia produktu na żywo w trójnasób.
Po pierwsze skupić się na prezentacji produktu wraz
z połączeniem systemu opinii o produktach od innych
kupujących (..). Kolejnym elementem jest inwestycja
w obsługę klienta, czy to w postaci szybkiej i taniej dostawy
wraz z możliwością zwrotu czy też wsparcie poprzez
telefoniczne biuro obsługi klienta. Trzecim elementem jest
natomiast umożliwienie za pośrednictwem stron mobilnych
i dedykowanych aplikacji na smartfony, "przechwycenia"
klienta w momencie podejmowania decyzji o zakupie
w tradycyjnym sklepie offline.

Zaawansowane prezentacje produktów – 19%
Czynniki oceniane w tym obszarze to m.in.: zdjęcia wysokiej
jakości, filmy video, animacje 3D.
Największą barierą dla użytkowników kupujących online
(oczywiście poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem)
jest brak możliwości zobaczenia produktu na żywo,
przetestowania jego funkcji, weryfikacja kolorystyki czy
rozmiaru. Potwierdzili to eksperci zaproszeni do współpracy
przy budowanie kryteriów oceny stron e-commerce, którzy
uznali, iż jest to drugi najistotniejszy obszar w kontekście
poszukiwania innowacji.

Dobre praktyki ze świata:
Zaawansowane prezentacje produktów – Tesco, Wielka
Brytania
Innowacyjne podejście do tego problemu zaprezentowało
brytyjskie Tesco. Stworzono specjalną aplikację Agumented
Reality, która umożliwiała wyświetlenie produktu
naturalnych rozmiarów i przetestowanie, jak będzie on
wyglądał w domu klienta.

Rysunek 4 - TESCO, http://www.youtube.com/watch?v=S5QDRoxuHtk&feature=youtu.be
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Dobre praktyki ze świata:
Retencja i utrzymanie użytkownika – Lockerz, USA
Model działania serwisu Lockerz opiera się o swoistego
rodzaju program lojalnościowy – użytkownicy otrzymują
punkty (PTZ) w zamian za umieszczanie w serwisie zdjęć
i inspiracji. Zdobyte kredyty mogą zostać wymienione m.in.
na zniżki w serwisie http://shop.lockerz.com/. Serwis
„wykorzystuje” również swoich użytkowników jako
panelistów - za obejrzenie filmów czy wypełnienie ankiety
mogą oni również otrzymać punkty.

4
Dobre praktyki ze świata:
Zaawansowane prezentacje produktów – Flaek, Niemcy
Trendem, który ostatnio można zaobserwować wśród
nowych serwisów e-commerce jest koncentracja na
konkretnym produkcie. Zamiast rozpraszać potencjalnego
klienta nadmiarem możliwości, firma Flaek stworzyła prostą
stronę sklepu, która sprzedaje jeden konkretny model
obuwia. Na stronie skupiono się na zdjęciach wysokiej
jakości.

Retencja i utrzymanie użytkownika – 14%
Czynniki oceniane w tym obszarze to m.in.: rozwiązania
cross-sellingowe, mechanizmy stymulujące użytkownika do
zapisania się na newsletter.
Warto dbać o użytkowników, którzy już raz stali się klientami
sklepu. Eksperci zgodnie podkreślają, że utrzymanie relacji
na etapie posprzedażowym sprawia, że użytkownik wraca do
sklepu i może doprowadzić do tego, że stanie się on
aktywnym ambasadorem marki.

Pozyskanie nowego klienta kosztuje
5 razy więcej niż utrzymanie
dotychczasowego

Rysunek 7 - http://lockerz.com/

Zadowolony klient ma moc
10 przeciętnych
Typowy niezadowolony konsument
podzieli sie doświadczeniami
z 8 znajomymi, którzy przekażą
tę informację kolejnym

Rysunek 5 - http://www.flaek.com/en/

Rysunek 6 - www.jakoscobslugi.pl

Rysunek 8 - http://itunes.apple.com/us/app/lockerz/id442787363?mt=8
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Dobre praktyki ze świata:
Personalizacja treści – Amazon.com, USA
Amazon.com sprytnie wykorzystuje historię przeglądanych
przez użytkownika produktów podpowiadając mu, co jeszcze
powinien rozważyć.
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KOMENTARZ EKSPERTA
Paweł Lipiec
Redaktor Prowadzący
eCommerce.edu.pl
Redakcja serwisów
Bankier.pl, Polska

Są dwie kategorie klientów: kupujący i apacze. Klient
kupujący to dokładnie taki jakiego każdy sprzedawca lubi –
przychodzi, wybiera, płaci, wychodzi. Druga kategoria
klientów to tacy, który na pytanie „Czego pan(i) poszukuje?”
odpowiadają „a tylko popatrzę”.
Jeśli w e-sklepie królują „apacze” to najczęściej oznacza, że
sklep jest źle zaprojektowany i klient musi wykonać zbyt
wiele przejść „pomiędzy półkami” aby dokonać zakupu.
Znaczna część kupujących w sieci robi to ze względu na
wygodę, bo nie lubią marnowania czasu w hipermarketach.
Należy uwzględniać to na etapie projektowania e-sklepu, aby
był jak najbardziej przejrzysty i dostępny. Zamiast wciągać
użytkownika „między regały” lepiej pracować nad łatwym
odnalezieniem pożądanych towarów oraz wdrożeniem
odpowiednich technik sprzedażowych w dobrych miejscach.

Personalizacja– 12%
Czynniki oceniane w tym obszarze to m.in.: personalizacja
komunikacji, zaawansowane konfiguratory produktów.
Trudno mówić o personalizacji treści, kiedy użytkownik
dociera pierwszy raz na stronę i nie jest na niej
zarejestrowany. Niemniej jednak warto szukać
mechanizmów, które pozwolą poczuć się użytkownikowi na
stronie nie mniej komfortowo niż w rozmowie ze sprzedawcą
w sklepie offline, który pamięta przeglądane przez klienta
produkty, podpowiada ciekawsze modele i udziela rabatów
za zakup większych ilości.
Zdaniem ekspertów zaproszonych do współpracy największe
znaczenie w zakresie personalizacji ma dostarczenie
klientom zaawansowanych konfiguratorów produktów.
Dobrze zbudowane narzędzie pozwala użytkownikowi bez
pomocy konsultanta z biura obsługi klienta dobrać produkt
skrojony na miarę jego potrzeb.

Rysunek 9 - www.amazon.com
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Dobre praktyki ze świata:
Personalizacja – Polyvore, USA
Marka Polyvore zmienia oblicze sprzedaży ciuchów online. Obserwując zainteresowania blogerów związanych z branżą modową
umożliwiono użytkownikom serwisu www.polyvore.com tworzenie spersonalizowanych kolaży, które następnie są publikowane
i poddawane głosowaniu na stronie. Dla klientów sklepu jest to ciekawe źródło inspiracji, co Polyvore umiejętnie wykorzystuje
sprzedażowo. W kolażach umieszczane są tylko produkty z oferty sklepu, dlatego po stworzeniu zestawu, każdy ciuch zawiera
odnośnik do odpowiedniej strony produktu.

4
KOMENTARZ EKSPERTA
Tim Bosenick
Managing Director
GfK SirValUse Consulting
GmbH, Niemcy

Wykorzystanie social media – 11%
Czynniki oceniane w tym obszarze to m.in.: wykorzystanie
social media do promocji produktów, pomocy dla klientów.
Kolejny wskazany przez ekspertów obszar to wykorzystanie
social media. Został on uznany za mniej istotny i zyskał tylko
11% w globalnej ocenie wszystkich czynników (miało to
bezpośrednie przełożenie na wyniki rankingu). Stwierdzono,
że dobrze jeśli w ramach działalności na różnego rodzaju
portalach społecznościowych marka promuje swój
asortyment i pomaga użytkownikom rozwiązywać ich
problemy. Ciekawie przedstawiają się wyniki jeśli chodzi
o wykorzystanie portali społecznościowych do sprzedaży
bezpośredniej (np. f-commerce) – eksperci uznali ten obszar
za wyjątkowo mało istotny.

Najbardziej innowacyjnym czynnikiem w dzisiejszych
stronach sprzedających online są zaawansowane
konfiguratory, które pozwalają użytkownikowi
spersonalizować produkt, którego szuka.

Rysunek 10 - www.polyvore.com
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Paweł Fornalski
CEO
IAI S.A., Polska

Dobre praktyki ze świata:
Wykorzystanie social media – Walmart,USA
Firma Walmart jest otwarta na interakcję z konsumentami
marki. Jedna z zakładek fan page producenta odzieży na
Facebooku kieruje użytkowników do aplikacji „What’s on
your mind?”. Tutaj zachęca się klientów do zadawania
pytania, dzielenia się pomysłami czy raportowania
problemów.

Klient w sklepie internetowym może, ale nie musi szukać
czegoś konkretnego. Obserwując konwersję w sklepach IAIShop.com widzimy jak wiele osób po prostu zagląda w link
np. z Facebooka. Aby takiego odwiedzającego zatrzymać na
dłużej, należy przede wszystkim zapewnić jasną ekspozycję
tego, co sklep sprzedaje. Stąd dobrze pokazana struktura
nawigacji, szybkie działanie sklepu i atrakcyjny wygląd to
podstawa. Sprzedawca wie, jaki towar jest „hot” lub mocno
przeceniony i czym można wciągnąć klienta w dłuższą
interakcję. Informacje o promocjach należy umiejętnie
wyeksponować. Na pewno złym pomysłem jest atakowanie
„na dzień dobry” top layerem z newsletterem lub kodem
rabatowym. To raczej zniechęca do zakupów, niż zachęca.
Stąd wszelkie przeszkadzajki można pokazywać dopiero przy
2-3 odsłonie. Do zostania na dłużej zachęcają porady
eksperckie, filmy i pokazywanie kosztu dostawy oraz czasu.
To zachęca do zajrzenia co jeszcze mogę kupić."

Rysunek 11 - https://www.facebook.com/walmart/app_262083887168302

Multiplatformowość – 11%
Czynniki oceniane w tym obszarze to m.in.: aplikacje
mobilne, strona przystosowana do urządzeń mobilnych.
Strony mobilne i aplikacje na różne systemy operacyjne
zostały docenione przez ekspertów. Coraz bardziej
różnorodne urządzenia, które umożliwiają użytkownikom
przeglądnie Internetu sprawiają, że również sklepy
internetowe muszą rozwijać się w tym kierunku.
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Dobre praktyki ze świata:
Multiplatformowość – Macy’s, USA
W dzisiejszych czasach obecność w różnych kanałach komunikacji z klientem jest niezwykle
istotna. Wykorzystanie funkcjonalności urządzenia, z którego aktualnie korzysta klient, może
dostarczyć zupełnie nowych możliwości sprzedaży. A z perspektywy użytkownika może
zwiększyć komfort i pozytywne odczucia podczas dokonywania zakupu. Przykładem niech
będzie Macy’s, który w swojej aplikacji mobilnej dostarcza klientom czytnik kodów czy
możliwość zarządzania listą prezentów ślubnych.

Dobre praktyki ze świata:
Multiplatformowość – GAP, USA
Kolejny trend, który można zaobserwować wśród
zagranicznych marek sprzedających online, to obecność
w serwisach typu Pinterest czy Instagram. Taką firmą jest
GAP, który skutecznie wykorzystuje skłonność użytkowników
do dzielenia się ulubionymi zdjęciami.

Rysunek 12 -http://itunes.apple.com/us/app/macys/id341036067?mt=8

Rysunek 13 - http://pinterest.com/gap/
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KOMENTARZ EKSPERTA
Robert M. Schumacher
Managing Director
User Centric Inc., USA

Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania –
10%
Czynniki oceniane w tym obszarze to m.in.: zaawansowana
wyszukiwarka, filtry, dobra nawigacja serwisu.

Na stronie e-commerce najważniejsze jest, by umożliwić
użytkownikowi dotarcie do produktu, którego aktualnie
szuka, atrakcyjnie go zaprezentować i pokazać mu, co inni
sądzą na jego temat. W moim odczuciu to jest
najistotniejsze. Wszystko inne jest drugorzędne.

Dobre praktyki ze świata:
Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania –
Headict.com, Francja
Specjalizujący się w nakryciach głowy sklep internetowy
dostarcza użytkownikom przyjazny system nawigacji, który
wzbogacają filtry w formie etykiet i obrazków

Uśrednione oceny naszych ekspertów wykazały, że
dostarczenie użytkownikom użytecznych mechanizmów
wyszukiwania to klucz do każdej działalności e-commerce.
Robert Schumacher podkreśla, że to właśnie dotarcie do
produktu jest jednym z ważniejszych zadań serwisów
sprzedażowych, więc na nim powinny skupiać się działania
usprawniające serwis.

Rysunek 14 - www.headict.com
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Nieodkryte wody
Opisane w tym rozdziale kryteria proinnowacyjności
w branży e-commerce pokazują, iż obszary zidentyfikowane
przez ekspertów UX Alliance zostały również docenione
przez przedstawicieli polskiego e-biznesu. Wagi przyznane
poszczególnym obszarom zostały rozłożone dość
równomiernie, co może świadczyć o tym, iż to co w zakresie
innowacyjności w branży e-commerce liczy się na świecie,
ma również znaczenie u nas.

Przeprowadzona analiza wyników wykazała, iż budowa
aktywnej społeczności wokół marki może mieć największe
znaczenie w kontekście szukania innowacji. Stworzenie
narzędzi, które na stałe przywiążą klienta do serwisu
i sprawią, że będzie miał on realny wpływ na jego
funkcjonalności może dać firmie pożądaną przewagę na
rynku. Duże znaczenie według ekspertów ma również
szukanie nowych rozwiązań w zakresie prezentacji produktu,
pozwalających zniwelować przewagę z tradycyjnego modelu
sprzedaży, w którym towar można dotknąć i zobaczyć na
żywo. Jak pokazuje opisany w tym rozdziale przykład marki
Tesco, firmy coraz odważniej wykorzystują nowe technologie
i wdrażają je do swojej sprzedaży online.
Zapytani o zdanie polscy praktycy w zakresie e-commerce
ciągle jako kluczową determinantę sprzedaży wskazują cenę.
Jednak jak zgodnie podkreślają eksperci, koncentracja tylko
na tym elemencie może prowadzić do wyniszczającej walki
konkurencyjnej. Zdaniem osób zaproszonych do współpracy
należy zmienić kierunek myślenia i poszukać wyróżnienia na
rynku poprzez efektywną adaptację trendów i nowych
tendencji. Ten kierunek wymaga konsekwencji i odwagi do
podejmowania decyzji, na które nikt jeszcze na rynku się nie
zdecydował. Tylko to daje szanse wypłynięcia firmy na
jeszcze nieodkryte wody i czerpania z tego realnych korzyści.
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Myśląc o polskim e-commerce trudno
oprzeć się wrażeniu, że innowacyjne
pomysły i adaptacja najnowszych
trendów to domena największych
graczy na rynku. Jednak przyglądając
się wynikom naszego rankingu śmiało
możemy powiedzieć, że wygranymi
w tym zestawieniu mogą czuć się
przede wszystkim odważne marki,
które nie bały się zaryzykować.

W tym rozdziale dowiesz
się:

Dobór próby badania

Jaka była metodologia
badania
przeprowadzonego przez
Symetrię i zatwierdzonego
przez UX Alliance?

W ramach analizy najbardziej innowacyjnych serwisów
w Polsce przebadano 100 najpopularniejszych stron według
zestawienia „E-commerce” Megapanel za okres 01-01-2012
i 01-02-2012. Dane zostały dostarczone przez przez Partnera
Merytorycznego trzeciej edycji Kryształów Symetrii – Polskie
Badania Internetu (www.pbi.org.pl).

Który polski serwis
e-commerce zdeklasował
rywali?
Jak wygląda czołówka
sklepów sprzedających
online w kontekście
innowacyjnego podejścia
do sprzedaży?

Metodologia badania została opracowana
i zatwierdzona przy współpracy
z UX Alliance (www.UX Alliance.com)
Dane do analizy zostały dostarczone
przez Partnera Merytorycznego raportu
– PBI (www.pbi.org.pl)

Z analizy wyłączono:
• serwisy agregujące informacje o promocjach
dostępnych offline (np.www.promocyjnegazetki.pl);
• serwisy agregujące wygasłe aukcje z serwisów
aukcyjnych (np. www.archiwumallegro.pl);
• serwisy niedostępne w języku polskim
(www.amazon.com).
Dodatkowo przyjęto założenie, iż dla różnych sklepów
występujących pod tą samą domeną, w rankingu znajdzie się
tylko ten, który uzyska najwyższą notę. Stąd też w
zestawieniu oceniliśmy serwis www.allegro.pl, natomiast
serwisy www.moda.allegro.pl czy www.moto.allegro.pl
zostały pominięte (uzyskały niższe noty).
Szczególny warunek został przyjęty dla serwisów łączących
sprzedawców z docelowymi odbioracmi (np. aukcje
interentowe, porównywarki produktów). Założono, że ocenie
będą podlegać narzędzia, jakie dana strona udostępnia
sprzedawcom (nie oznacza to, że są one przez nich
wykorzysywane).

RAPORT
TOP 10 PROINNOWACYJNYCH
SERWISÓW E-COMMERCE
W POLSCE

5
Tabela 1 - Kryteria innowacyjności
w branży e-commerce zidentyfikowane
przez ekspertów.

Kryteria oceny
Symetria wspólnie z przedstawicielami UX Alliance z różnych
krajów wyłoniła 20 czynników w zakresie funkcjonalności
serwisów charakteryzujących innowacyjne podejście do
sprzedaży na stronach e-commerce, które zostały
pogrupowane w 7 jednorodnych obszarów. Lista ta została
przedstawiona ekspertom z dziedziny e-biznesu, którzy
nadali poszczególnym kryteriom scoring adekwatny do
znaczenia, jaki jego zdaniem ma dany czynnik. Uśrednione
scoringi ekspertów dla poszczególnych kryteriów pozwoliły
opracować wagi, które stały się podstawą oceny. Każda ze
100 analizowanych marek została przebadana pod kątem
zidentyfikowanych 20 czynników. Jeśli serwis spełniał dane
kryterium otrzymywał 1, jeśli nie 0. Oceny dla wszystkich
czynników zostały zsumowane, a ogólne wyniki zestawione
w ostatecznym rankingu. Dalsza część tego rozdziału to
prezentacja 10 najlepszych stron.

7 obszarów proinnowacyjności w e-commerce

Znaczenie przy ocenie serwisów

1

Aktywizacja społeczności wokół marki

23%

2

Zaawansowana prezentacja produktu

19%

3

Retencja i utrzymanie użytkownika

14%

4

Personalizacja

12%

5

Wykorzystanie social media

11%

6

Multiplatformowość

11%

7

Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania

10%
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W efekcie przeprowadzonej analizy Symetria przyznała
poszczególnym serwisom miejsca w rankingu i liczbę
kryształów adekwatną do ogólnej oceny. Przyjęto założenie
nieporównywalności wszystkich rodzajów stron e-commerce
i w związku z tym uznano, iż 75% ogólnej oceny jest
wystarczającym wynikiem do przyznania najwyższej noty
(5 kryształów). Celem rankingu nie było wyłonienie serwisu,
który spełnia 100% kryteriów. Dążeniem ekspertów Symetrii
było wskazanie tych stron, które wykorzystują trendy obecne
na rynku i potrafią je efektywnie wdrożyć do swojej
działalności.

75% i więcej
60-75%
45-60%
30-45%

KOMENTARZ EKSPERTA
Anna Rak
Country Manager
Trusted Shops GmbH,
Polska

15-30%
15% i mniej

W porównaniu do innych krajów europejskich rynek
e-commerce w Polsce jest bardzo obiecujący mimo gorszej
kondycji pozostałych sektorów gospodarki. Według
najnowszych badań, dynamika wzrostu rynku zakupów
internetowych w naszym kraju jest najwyższa w całej Unii
Europejskiej. Według prognoz Eurostatu wartość sprzedaży
w 2012 roku wzrośnie o 24% i będzie to największy wzrost
w Europie. To dobrze rokujący potencjał inwestycyjny także
w zakresie innowacyjnych rozwiązań, choć e-commerce
w Polsce to wciąż młody, bardzo rozdrobniony sektor.
W naszym kraju działa około 10 000 e-sklepów i znaczna
większość z nich, bo aż 90% istnieje od 2 do 10 lat.
Dodatkowo większość polskich sklepów internetowych to
małe firmy zatrudniające kilka osób. W rezultacie skupiają się
na rozbudowywaniu oferty oraz infrastruktury,
a implementacja innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą im
się wyróżnić oraz zapewnią przewagę konkurencyjną jest
kolejnym etapem rozwoju. Należy jednak podkreślić, że duże,
dobrze prosperujące e-sklepy w Polsce wdrażają te same
innowacyjne rozwiązania technologiczne co e-biznesy
w krajach zachodnich, gdzie rynek e-commerce jest już
dojrzały.

WYNIKI RANKINGU
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1

2

Allegro.pl

CENEO

www.allegro.pl

www.ceneo.pl

66%

Komentarz eksperta Symetrii:

Komentarz eksperta Symetrii:

Na pozycji lidera w rankingu uplasował się najpopularniejszy
serwis aukcyjny w Polsce. Allegro.pl wśród licznych zalet na
tle konkurentów wyróżnia przede wszystkim szeroki
wachlarz i dostępność rozwiązań mobilnych. Aktualnie
użytkownicy serwisu mogą korzystać z lekkiej strony czy
gamy różnych aplikacji, a już w najbliższej przyszłości
dostaną możliwość korzystania z zupełnie unikalnej w
polskim e-commerce funkcjonalności – płatności mobilnych.
Świetnie obrazuje to kierunek myślenia przyjęty przez
Allegro.pl, które podążając za najnowszymi trendami testuje
innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę ze stroną.

Drugie miejsce na podium przypada kolejnemu serwisowi
z Grupy Allegro – Ceneo.pl, który pozostawił inne polskie
porównywarki produktów daleko w tyle. Poza rozbudowaną
wyszukiwarką (kluczową w tego rodzaju działalności),
Ceneo.pl postawiło na świetną prezentację produktów.
W serwisie znajdziemy zdjęcia wysokiej jakości, dokładne
opisy, prezentacje 3d i filmy z tutorialami. Wszystko to
pozwala zniwelować barierę użytkowników przed zakupem
online i wybrać produkt, który nie tylko jest najtańszy, ale
również najlepiej wpisuje się w ich potrzeby.

58,7%
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Sklep Orange.pl

Militaria.pl

www.orange.pl/sklepinternetowy.phtml

www.militaria.pl

46,3%

Komentarz eksperta Symetrii:

Komentarz eksperta Symetrii:

Brąz wśród polskich stron e-commerce przypada części
sprzedażowej serwisu Orange.pl. Chociaż w przeciwieństwie
do dwóch pierwszych miejsc sklep ten nie znajduje się
w czołówce stron pod względem popularności (23 miejsce na
podstawie analizowanych danych Megapanel), to
konsekwentnie adaptuje najnowsze trendy w branży.
Niewątpliwie pomocne dla klientów Orange są liczne
rozwiązania cross- i up-sellingowe oraz konfiguratory ofert,
które pozwalają samodzielnie dobrać i zamówić pożądany
zestaw produktów. Co ciekawe, sklep Orange.pl daje
użytkownikom możliwość recenzowania i oceniania
dostępnych telefonów, a noty w postaci gwiazdek na stałe
prezentowane są przy towarach. Jest to element, który
zdecydowanie wyróżnia tę firmę na tle konkurentów
i jednocześnie wpisuje się w podstawowe potrzeby jej
użytkowników.

Strona Militaria.pl w pierwszym kontakcie sprawia wrażenie
przeładowanej natłokiem treści i różnorodnych elementów.
Jednak warto zagłębić się w mechanizmy tego serwisu
i przekonać, iż wpisuje się ona w kluczowe trendy
zidentyfikowane przez ekspertów. Użytkownik prowadzony
jest za rękę podczas procesu przeszukiwania strony, a samo
dotarcie do ekranu, który prezentuje produkt dostarcza
argumentów do podjęcia decyzji zakupowej. Duży plus
należy się serwisowi Militaria.pl za zręczną prezentację
produktów komplementarnych i opinii użytkowników.

45,7%
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Answear.

DeeZee

www.answear.com

www.deezee.pl

45,6%

Komentarz eksperta Symetrii:

Komentarz eksperta Symetrii:

Sklep Answear.com powstał w 2010 roku, a już zdążył
odznaczyć się w polskim e-commerce. Poza przekonaniem
do siebie e-konsumentów, Answear.com zrobił coś, co udało
się niewielu – z działalności online wkroczył w świat offline
otwierając pierwsze showroomy marki. Sama strona
wyróżnia się przede wszystkich świetną prezentacją
produktów, która już na poziomie wyników wyszukiwania
i eksploracji (a nie ekranu z konkretnym produktem)
zasługuje na duży plus. Warto też podkreślić dużą
konsekwencję w stosowanych mechanizmach (produkt
zawsze prezentowany jest w taki sam sposób), co
niewątpliwie wpływa na jakość przeglądania serwisu. Poza
tym świetnie rozwiązano sekcje „KUP ZESTAW” i „TREDNDY”,
która z perspektywy użytkownika jest wartością dodaną do
e-commercowego charakteru strony.

Kolejny sklep z szeroko rozumianej branży odzieżowej to
Deezee.pl. W naszym rankingu zajął szóste miejsce.
Na uwagę zasługuje budowa społeczności wokół marki
poprzez zaangażowanie bloggerek (głównie tzw.
fashionistek), które stają się jej ambasadorami. Inna ciekawa
forma sprzedaży to sekcja „CZERWONY DYWAN”, w której
poza zdjęciami gwiazd w butach dystrybuowanych przez
Deezee.pl znajdziemy również bezpośrednie odnośniki do
tych produktów.

45,3%
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Conrad

EURO RTV AGD

www.conrad.pl

www.euro.com.pl

44,1%

Komentarz eksperta Symetrii:

Komentarz eksperta Symetrii:

Sklep Conrad.pl został wyróżniony za dobrze rozwiązany
system wyszukiwania produktów i ich kontekstowej
prezentacji. Poprzez wachlarz rozwiązań cross- i upsellingowych Conrad.pl zwiększa szanse na podniesienie
wartości zamawianego koszyka. Na uwagę zasługuje również
wynagrodzenie zniżkami za zapisywania się na nwesletter
czy darmowe produkty w zamian za stworzenie przez
użytkownika rozbudowanej recenzji/testu.

Internetowa część sklepu RTV EURO AGD wyróżnia się
dobrze działającym mechanizmem szukania i filtrowania
produktów. Jednak na ósme miejsce w rankingu złożyło się
zdecydowanie więcej elementów. Serwis www.euro.com.pl
dobrze prezentuje towar na swoich stronach, często
dostarczając użytkownikom dodatkowych wizualizacji (poza
standardowymi zdjęciami). Warto także zwrócić uwagę na
system etykiet przy prezentowanych produktach
(np. „DARMOWA DOSTAWA – OSTATNI DZIEŃ”), które mogą
skutecznie zmotywować użytkowników do podjęcia decyzji
zakupowej.

44%
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Bon Prix

Presto

www.bonprix.pl

www.sklep-presto.pl

43,3%

Komentarz eksperta Symetrii:

Komentarz eksperta Symetrii:

Dziewiąte miejsce w rankingu przypada firmie, która dobrze
znana jest z papierowych katalogów, a dzisiaj efektywnie
zdobywa Internet. Bon Prix stawia na prostą i przejrzystą
stronę, która zapewnia użytkownikom swobodną eksplorację
oferty sklepu. Co ciekawe, serwis jako jeden z nielicznych
w tej branży ofertuje swoim klientom stronę kompatybilną
dla urządzeń mobilnych.

Nasz ranking zamyka sklep Presto, który na tle konkurentów
również bardzo dobrze radzi sobie w zakresie mechanizmów
wspierających sprzedaż online. Prezentacja trendów
zakupowych innych użytkowników, produktów
komplementarnych czy podobnych do przeglądanych to
dobre praktyki wyznaczające najwyższe standardy w polskim
e-commerce. Omawiany serwis został doceniony również za
stronę mobilną oraz działalność w social media promującą
asortyment sklepu.

42%
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Podsumowanie wyników
Grupa Allegro jest liderem w polskiej branży e-commerce
w zakresie popularności swoich serwisów, ich użyteczności
i innowacyjnego podejścia do sprzedaży. Wyniki rankingu
Symetrii i UX Alliance jednoznacznie potwierdzają, że
zarówno www.allegro.pl, jak i www.ceneo.pl to strony, które
spokojnie mogłyby konkurować z zagranicznymi
rozwiązaniami. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż laur
zwycięzcy nie przypada w tym zestawieniu sklepowi
internetowemu, a serwisowi aukcyjnemu. Natomiast drugie
miejsce zostało przyznane porównywarce cenowej.
Inne rodzime strony e-commerce radzą sobie gorzej,
a prawie połowa z przebadanych serwisów plasuje się
w przedziale 26% i 46%. Eksperci analizujący serwisy
zauważyli, iż polskie sklepy w największym stopniu skupiają
się na dobrej prezentacji produktów i udostępnieniu
odpowiednich mechanizmów wyszukiwania. Serwisy bardzo
często starają się umożliwić użytkownikom samodzielną
konfigurację produktów, co w kontekście wag przyznanych
przez ekspertów, okazało się bardzo istotne przy ocenie.
Na stronach sklepów internetowych nierzadko znajdziemy
również prezentacje trendów zakupowych innych
użytkowników (np. w postaci sekcji „Bestsellery”).
Zauważono, że zdecydowana większość badanych serwisów
jest obecna w portalach społecznościowych (głównie
Facebook) i wykorzystuje swoje profile do promocji oferty
sklepu.

Chcesz poznać szczegóły dotyczące badania?
Chcesz dowiedzieć się, jak wypadłby Twój
sklep na tle konkurentów?
Szukasz inspiracji?

Umów się z ekspertem Symetrii
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Intuicja w identyfikacji kiełkujących
na rynku trendów i odwaga
w podążaniu „pod prąd” to
nieodzowne cechy innowatorów.
W celu wyprzedzenia rywali i objęcia
pozycji lidera nie wystarczy naśladować
zagranicznych graczy. Trzeba stać się
kreatorem powodów, dla których
wszyscy inni z perspektywy klienta
staną się nieistotni.

Zakładając, że serwis
Amazon.com brałby udział
w rankingu opisanym
w poprzednim rozdziale,
zostałby jego
niekwestionowanym
liderem zdobywając 5
kryształów (najlepszy wynik
wśród polskich sklepów to
4 kryształy)*.
O innowacyjnym podejściu
do sprzedaży tej najstarszej
internetowej księgarni
może świadczyć liczba
naśladowców, którzy
obserwując działania
Amazon.com
w e-commerce, szybko
adaptują je do swoich
serwisów.

Hipotetyczna analiza strony:

Amazon
www.amazon.com

Komentarz eksperta Symetrii:

77,4%

Amazon.com wyróżnia się rozbudowanymi mechanizmami
cross- i up-sellingowymi. Serwis rejestruje ruchy użytkownika
i podpowiada, jakie produkty powinien kupić, bazując na
historii przeglądanych towarów. Ponadto, serwis jest liderem
w zakresie aktywizacji społeczności wokół marki
(najistotniejszy obszar według ekspertów zaproszonych do
współpracy). Na stronie zaimplementowano zaawansowany
system ocen i recenzji, który jest wzorcem do naśladowania
dla licznych stron na całym świecie. Duży plus należy się
również za dedykowany ekosystem, którzy szerzej opisano
w rozdziale 4 tego raportu (jako przykład dobrej praktyki).

Amazon.com jest świetnym przykładem strony, która
w odważny i konsekwentny sposób adaptuje nowe
technologie i nie oglądając się na poczynania rywali wdraża
innowacyjne rozwiązania, które rewolucjonizują rynek.
* W rankingu „TOP 10 proinnowacyjnych serwisów e -commerce w Polsce” brały udział tylko
strony dostępne w języku polskim.
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Niniejszy raport potwierdza, iż w branży e-commerce
szczególne znaczenie odgrywają innowacje marketingowe,
które przy stosunkowo niskich nakładach mogą dać firmie
przewagę na rynku. Eksperci zidentyfikowali 7 szczególnie
istotnych obszarów, w których serwisy e-commerce powinny
szukać nowatorskich rozwiązań. W Polskich realiach
doceniono firmy, które potrafią zgromadzić aktywną
społeczność wokół marki i zadbać o jak najlepszą
prezentację produktu. Ważne jest również to, w jaki sposób
użytkownik jest stymulowany do powracania na stronę i jak
personalizuje się samą ofertę oraz komunikację w serwisie.
Sklepy internetowe zorientowane na innowację to te, które
starają się dostarczyć coraz lepszych rozwiązań w zakresie
social media, wyszukiwania produktów na stronie oraz
multiplatformowości.
Przeprowadzona analiza wykazała, iż polskie strony
e-commerce w znakomitej większości nie rozwijają
nowatorskich idei. Domeną naszych serwisów
sprzedażowych jest przede wszystkim adaptacja pomysłów,
które już się sprawdziły i powielanie ruchów największych
graczy na rynku. Ciągle jeszcze brakuje nam śmiałości do
wdrażania rozwiązań, które idą pod prąd utartym
schematom.
Wojtek Chojnacki w trzecim rozdziale tego raportu
podkreśla, że innowacja w branży e-commerce wymaga
analizy potrzeb użytkowników, przełamywania schematów
w projektowaniu oraz odwagi i konsekwencji w tworzeniu
nowych rozwiązań. Kończąc nasze rozwiązania, tego właśnie
życzymy wszystkim naszym Czytelnikom!

Jolanta Zielińska
Koordynator raportu
Marketing Manager
kom. +48 609 493 842
jolanta.zielinska@symetria.pl
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Główny organizator badania

Metodologia badania

Partner cyklu

Symetria specjalizuje się w obsłudze projektów związanych
z prowadzeniem biznesu w Internecie. Od 1998 roku eksperci
agencji doradzają i wdrażają rozwiązania w największych polskich
firmach. Z usług Symetrii korzystali m.in. Volkswagen, BZ WBK,
Telekomunikacja Polska, T-Mobile (Era), Orange, Wirtualna Polska,
Nestle, Hochland, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Symetria jest
jedynym w Polsce członkiem UX Alliance, międzynarodowego
stowarzyszenia zajmującego się badaniami użyteczności stron
WWW. Spółka wchodzi w skład Grupy Symetria, do której należą
również portale społecznościowe Vitalia.pl i Trener.pl.
www.symetria.pl

UX Alliance to międzynarodowe stowarzyszenie skupiające firmy
specjalizujące się w badaniach użyteczności. 23 zrzeszone firmy
dzielą się swoimi doświadczeniami i poglądami, dzięki czemu mają
stały dostęp do ogólnoświatowej bazy informacji na temat
użyteczności.
Organizacja pracowała przy 250 międzynarodowych projektach,
testowanych w ponad 30 państwach, w których udział brało ponad
15 000 uczestników.
www.uxalliance.com

Interactive Advertising Bureau istnieje na polskim rynku
interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku.
Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej
IAB Polska. Wśród członków związku znajdują się m.in. największe
portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje
interaktywne.
www.iabpolska.pl
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Partner merytoryczny

Patron medialny

Patron medialny

Polskie Badania Internetu (PBI) - spółka powołana w celu stworzenia
standardu badań internetu w Polsce przez czołowych wydawców
internetowych w Polsce, właścicieli największych krajowych witryn:
Gazeta.pl, Interia.pl, Onet.pl, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita
OnLine. Polskie Badania Internetu jest firmą badawczą, promującą
wiarygodne i rzetelne badania, jako nieodzowne narzędzia dla
podmiotów korzystających z reklamy on-line. Misją PBI jest
przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako medium
zbadanego i tym samym wiarygodnego dla reklamodawców, agencji
reklamowych inwestorów oraz firm, których działalność jest
związana z internetem.
www.pbi.org.pl

Money.pl to najpopularniejszy portal finansowy i biznesowy
w polskim internecie. Z serwisów Grupy Money.pl korzysta 4,99 mln
użytkowników miesięcznie (Megapanel Gemius/PBI, próba: marzec
2012 r.). Wielokrotnie nagradzany przez internautów oraz
specjalistów (Webstarfestival, Teraz Internet).
www.money.pl

Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich
pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – kilka tysięcy osób,
które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają sobie, piszą
blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
www.interaktywnie.com
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Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

eGospodarka.pl to praktyczny i bogaty poradnik z zakresu biznesu,
gospodarki oraz Internetu. Publikuje wiadomości, komentarze,
prognozy i raporty. Dostarcza wiedzę niezbędną w działalności firmy.
Udostępnia aktualne wzory dokumentów i formularzy, kalkulatory,
narzędzia porównawcze oraz bazę przetargów, nieruchomości i ofert
pracy.
www.egospodarka.pl

Marketing przy Kawie - branżowa baza wiedzy o marketingu
i reklamie, skierowana do profesjonalistów i pasjonatów. Prezentuje
w sposób przystępny najbardziej aktualne zagadnienia, analizy,
wyniki badań, opinie, poglądy i idee marketingowe.
www.marketing-news.pl

MARKETER+ to magazyn skierowany do pracowników marketingu,
właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za kreowanie oraz
zarządzanie markami i produktami w firmach. Celem magazynu jest
podnoszenie poziomu wiedzy ze wszystkich obszarów marketingu,
prezentacja dostępnych na rynku narzędzi marketingowych
i przykłady praktycznego ich zastosowania. Stała współpraca
z ekspertami i praktykami marketingu jest gwarancją wartościowej
i aktualnej wiedzy.
www.marketerplus.pl
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Patron medialny

Patron medialny

Patron medialny

Marketingowiec.pl to serwis skierowany do osób zawodowo
związanych z obszarem marketingu, sprzedaży, mediów i public
relations. Jest obecny na największych wydarzeniach branżowych,
a jego priorytetem jest dostarczenie wiarygodnych i ciekawych
informacji związanych z branżą reklamy i marketingu.
Marketingowiec.pl jako specjalistyczny serwis oferuje firmom
reklamowym rozbudowane możliwości prezentacji ofert, które
trafiają bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za budżety
marketingowe w wielu branżach.
www.marketingowiec.pl

Portal eCommerce.edu.pl dostarcza wiedzę na temat handlu w
internecie. Zawartość portalu podzielona została w ramach kilku
sekcji m.in. dotyczącej bezpieczeństwa, reklamy i marketingu,
oprogramowania i prawa, gdzie znaleźć można całą masę
przydatnych z punktu widzenia przedsiębiorcy internetowego
artykułów i poradników. Całość urozmaicona jest aktualnymi
wiadomościami ze świata eCommerce, a dodatkowo można zapisać
się m.in. na newsletter, by otrzymywać informacje o nowościach. Z
portalem współpracuje wielu znanych specjalistów, którzy wspierają
go swoją fachową wiedzą.
ecommerce.edu.pl

Mediarun.pl jest jednym z najpopularniejszych polskich serwisów
poświęconych tematyce marketingu, reklamy, mediów, Internetu
i nowych technologii. Założony w 2001 r. serwis dociera do ponad
200 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie, codzienny bezpłatny
newsletter Mediarun.pl subskrybują prawie 53 tys. internautów.
www.mediarun.pl
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Patron medialny

Patron medialny

Serwis eKomercyjnie.pl zadebiutował w sieci jako branżowy blog
autorstwa Krzysztofa Bartnika w styczniu 2008 roku. Aktualnie,
eKomercyjnie.pl to nowoczesny serwis, które oferuje czytelnikom
newsy na temat e-commerce z kraju i ze świata, artykuły, wywiady
oraz kompleksowe poradniki. Na łamach serwisu znajduje się już
ponad 1200 wartościowych tekstów - ich liczba ciągle rośnie. Od
października 2011 roku eKomercyjnie.pl wydaje też własny
miesięcznik.
www.ekomercyjnie.pl

Magazyn Media2.pl, dzięki starannemu doborowi publikowanych
materiałów, zyskał sobie uznanie wśród pracowników firm
telekomunikacyjnych, medialnych oraz technologicznych. Serwis
odwiedza kilkusettysięcy entuzjastów i hobbystów nowych
technologii oraz rynku medialnego.
www.media2.pl
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Kryształy Symetrii I:
Banki 2011

Kryształy Symetrii II:
Bezpieczny E-Bank

Powodem rezygnacji
z korzystania ze stron banków
w 51% przypadków jest
trudność ich obsługi. Dowiedz
się, jakie błędy są najbardziej
uciążliwe dla użytkowników
oraz jak można im zapobiec.

Jak powinien przebiegać
proces weryfikacji użytkownika
w trakcie logowania do
bankowości internetowej?
Które z elementów muszą
zostać spełnione, by proces
ten odbywał się bezpiecznie,
był wygodny
i bezproblemowy?

Pobierz raport „Banki 2011”
i dowiedz się, kto wyznacza
trendy polskiej bankowości.

Pobierz raport

Pobierz raport „Bezpieczny
E-bank” i dowiedz się, który
bank łączy w sobie
użyteczność i bezpieczeństwo.

Pobierz raport

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów z kolejnych
edycji, pozostaw swój e-mail, na który wyślemy powiadomienie.

Zaprenumeruj raporty

Śledź nas na Facebooku

Wszelkie prawa autorskie dotyczące treści niniejszego raportu
należą do agencji Symetria (www.symetria.pl). Cytowanie, przedruk
oraz skróty możliwe są wyłącznie za zgodą Symetrii i tylko
z podaniem autorstwa raportu. Wszelkie znaki towarowe oraz
handlowe użyte w niniejszym Raporcie są własnością odpowiednich
firm i zostały użyte w niniejszym opracowaniu wyłącznie w celach
informacyjnych.
Kontakt w sprawie raportu:
Jolanta Zielińska
Marketing Manager
jolanta.zielinska@symetria.pl
kom. +48 609 493 842

